6.Основні досягнення (коротко про основні успішні проекти, цифри, конкретні факти).
Основні проекти виконані за звітний період. Інформація про донорів.
За 2020 рік Організація отримала один грант від Міжнародного Фонду “Відродження”.
Номер проекту № SG53766 від 20.07.2020 р.
Назва проекту “Два козаки - три гетьмани”
Термін дії Угоди з МФВ з 05.08.2020 року по 02.11.2020
року.
Із ходом реалізації проекту можна ознайомитись у
відповідній групі
https://www.facebook.com/groups/TwoCossacksThreeHetmans

Партнерською організацією у даному проекті є ГО «Інститут реформ та інновацій» (код 35545128), який
очолює Сердюк Р.О., тренер та співавтор гри “Два козаки — три гетьмани”. У ході реалізації проєкту ми
встановили партнерські відносини із: Одеська обласна універсальна наукова бібліотека ім.М.Грушевського
(м. Одеса, 65045, вул. Троїцька, 49/51) та Палац культури Дніпро (02099, м.Київ, вул. Бориспольска, 10),
де проводили заходи.
У ході даного проєкту ми ставили перед собою за мету відібрати та навчити майбутніх тренерів із всієї
території Україні новій правоосвітній методології у вигляді інтерактивної гри (“Два козаки — три
гетьмани”), у ході реалізації якої вони б змогли у себе на місцях активізування громадян України йти на
вибори та голосувати, займати активну громадянську позицію.
За допомогою наданих нами майбутнім тренерам теоретичних та практичних засобів у ході проєкту вони
мають можливість на постійній основі проводити подібні тренінги у своїх населених пунктах та
здійснювати:
1.активізацію громадян України йти на вибори та голосувати, бути спостерігачами та членами комісій тощо;
2.мотивування та навчання, як самим балотуватись, надання їм практичного досвіду у презентації себе та
агітації за себе, які б не порушували вимог законодавства та не містили неетичних методів;
3.надання їм базисні знання про повноваження усіх виборних посад/органів та окремо Кабінету Міністрів
України (включно із їх перевищенням, використанням адміністративного ресурсу);
4.сформування на практиці уявлення з чого складається місцевий та державний бюджет;
5.знайомство із законодавчо закріпленими методами впливу на владу та контролю за її діями (включно із
зверненнями, участь в громадських радах тощо);
6.зменшення агресії по відношенню до посадових осіб, політики в цілому, формування розуміння їх
важливої ролі в житті суспільства, пояснення бюрократичних моментів;
7.командоутворення та зближення членів окремих громад у вирішенні власних питань.
У першому заході, який був проведений у м. Києві 12.09.20, прийняли участь 19 осіб, із яких 16 осіб
(84,21%) станом на дату подачі даної звітності надали гарантійні листи із зобов'язанням провести
відповідні заходи у себе в населених пунктах.
Таким чином нам надали письмові гарантій проведення подібних тренінгів у 12 населених пунктів, а саме:
Полтавська обл, м. Кременчук; Дніпропетровська обл, м. Камянське (2 особи); Дніпропетровська обл., смт.
Солоне; Київська обл., м. Семиполки; Луганська обл, м. Северодонецьк; Рівненька обл., м. Рівне; Донецька
обл., м. Покровськ (2 особи); Донецька обл., м. Краматорськ (2 особи); Житомирська обл., м. Стрижіва;
Сумська обл., м. Конотоп; Кіровоградська обл., м. Світловодськ; Харківська обл., м. Харків (2 особи).
Із даного переліку 3 особи надали фото — відео, реєстри проведених власних заходів: Харківська обл.,
м. Харків; Луганська обл, м. Северодонецьк; Київська обл., м. Семиполки.
У другому заході, який був проведений у м. Одесі 19.09.20, прийняли участь 20 осіб у заході, із яких 15
осіб (75%) станом на дату подачі даної звітності надали гарантійні листи із зобов'язанням провести
відповідні заходи у себе в населених пунктах.
Таким чином нам надали письмові гарантій проведення подібних тренінгів у 13 населених пунктів, а саме:
Дніпропетровська обл., смт. Петропавлівка; Дніпропетровська обл., м. Дніпро; Київська обл., м. Обухів;

